
للخدمات اإللكترونية
والزراعة والمياه  البيئة  وزارة  دليل 



ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

البوابة اإللكترونية للوزارة 

تـــطـــبـــيـــق الــمــنــظــومــة

ــول الـــــمـــــبـــــاشـــــر لـــهـــا ــ ــ ــوص ــ ــ ــل ــ ــ ل

انــــقــــر عـــلـــى الــمــنــصــة

هــــــذه الــــخــــدمــــات تـــســـتـــهـــدف:

قطاع األعمالقطاع الحكومــة

زوار المملكة الـــجـــمـــعـــيـــات

األفـــــــــــراد

هذا الدليل

يسهل عليكم الوصول إلى الخدمات اإللكترونية التي تقدمها
الخدمات أهم  حصر  خالل  من  والزراعة  والمياه  البيئة   وزارة 

اإللكترونية التي تقدمها الوزارة في مختلف قطاعاتها

http://www.mewa.gov.sa
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mewa.mowecitizens&hl=ar
https://apps.apple.com/us/app/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9/id1403130251


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

مركز التواصل الموحد
لالستفسارات والبالغات

يهمنا صوتك
لالستفسارات والبالغات

الرقــم الموحــد

تــــــويــــــتــــــــر

يـــــوتـــــيـــــوب

ــرام ــقـ ــتـ ــسـ انـ

ــاب شــات ــن س

800 247  2220

MEWA_KSA

MEWA_KSA

MEWA_KSA

MEWA_KSA

بلــــــــــــــــــغصوت المواطن

file:2220%20247%20800
https://twitter.com/MEWA_KSA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/user/MOAKSA2013
https://www.instagram.com/mewa_ksa/
https://www.snapchat.com/add/mewa_ksa
https://bit.ly/3gudbFc
https://bit.ly/3f1qexj


https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

الفهرس
ــات والــخــدمــات ــص ــن ــم ال

قــــــطــــــاع الـــبـــيـــئـــة
الخدمات اإللكترونية

األراضـــــي والــمــســاحــة
الخدمات اإللكترونية

الخدمات االلكترونية
اإلستعالمية

قــــــطــــــاع الــــمــــيــــاه
الخدمات اإللكترونية

ــروة الــحــيــوانــيــة ــ ــث ــ ال
الخدمات اإللكترونية

انقر على التصنيف
للوصول السريع للخدمات

ــاع الــــــزراعــــــة ــ ــطـ ــ قـ
الخدمات اإللكترونية



ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

ــي ــ ــ ــزراع ــ ــ الــــقــــطــــاع ال

حــــصــــــر منصة ريف

االنتاج العضوي

منصة زراعي

مرشدك الزراعي ســــجـــــــــل

الثروة السمكية

نظام حصاد المطور

الفهرس
ــات والــخــدمــات ــص ــن ــم ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس



ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ــلــتــراخــيــص ــة ل ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــرون ــت ــك ــات إل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدم خ

منصة تحتوي على العديد من الخدمات اإللكتــرونية 
للمستفيدين تهدف إلى تقديم تراخيص مشاريع الثروة الحيوانيـة 

والثروة النباتيـة والثــروة السمكيــة وتربية  النحل وإنتاج العسل

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

 مشاريع الثروة الحيوانية
تربية وإنتاج أمهات الدجاج البياض وتشغيل مفارخها

تربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج البياض وتشغيل مفارخها

تربية وإنتاج أمهات الدجاج الالحم وتشغيل مفارخها

تربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج الالحم وتشغيل مفارخها

إنتاج أنواع لحوم الدواجن واألرانب والطيور الطازجة

إنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور المبردة والمجمدة

تربية الخيول والحيوانات الخيلية األخرى

تربية الدواجن

تشغيل مفارخ الدجاج

تربية الحمام

تربية السمان )الفري(

تربية النعام

إنتاج البيض

 تربية االرانب

تربية الضأن

تربية الماعز

تربية الجمال والحيوانات الجملية

تسمين العجول

تربية األبقار

 مشاريع 
الثروة النباتية

 مشاريع
الثروة الحيوانية

 مشاريع 
الثروة السمكية

أنواع تراخيص المشاريع



ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ــلــتــراخــيــص ــة ل ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــرون ــت ــك ــات إل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدم خ

طلب تصريح مبدئي - جديد
لمشاريع الدواجن

طلب ترخيص تشغيلي - 
جديد لمشاريع الدواجن

طلب ترخيص إنشائي - جديد
لمشاريع الدواجن

طلب تصريح مبدئي - جديد
لمشاريع اإلنتاج الحيواني

طلب ترخيص تشغيلي - جديد 
لمشاريع اإلنتاج الحيواني

طلب ترخيص إنشائي - جديد
لمشاريع اإلنتاج الحيواني

طلب ترخيص إنشائي - حالي
لمشاريع الدواجن

طلب ترخيص إنشائي - حالي
لمشاريع اإلنتاج الحيواني

ــة ــ ــي ــ ــوان ــ ــي ــ ــح ــ ال الــــــــثــــــــروة  مـــــشـــــاريـــــع   

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://bit.ly/3gy6JwV
https://bit.ly/3ixuYgt
https://bit.ly/38sCuo4
https://bit.ly/2YYmYNH
https://bit.ly/3dWqPiA
https://bit.ly/31NTC6K
https://bit.ly/2Z1YuDu
https://bit.ly/2VMaKWq


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ــلــتــراخــيــص ــة ل ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــرون ــت ــك ــات إل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدم خ

طلب ترخيص تشغيلي - حالي
لمشاريع الدواجن

الغاء مشروع
لمشاريع الدواجن

توسعة مشروع لمشاريع
الدواجن

تجديد ترخيص
لمشاريع الدواجن

طلب ترخيص تشغيلي - حالي
لمشاريع اإلنتاج الحيواني

الغاء مشروع
لمشاريع اإلنتاج الحيواني

توسعة مشروع لمشاريع
اإلنتاج الحيواني

تجديد ترخيص
لمشاريع اإلنتاج الحيواني

ــة ــ ــي ــ ــوان ــ ــي ــ ــح ــ ال الــــــــثــــــــروة  مـــــشـــــاريـــــع   

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://bit.ly/2ZDw8hL
https://bit.ly/38uTBWD
https://bit.ly/3ivMZM4
https://bit.ly/38uh8qm
https://bit.ly/38FsPeh
https://bit.ly/3guH5sY
https://bit.ly/2NWvPcD
https://bit.ly/2Z05CQp


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ــلــتــراخــيــص ــة ل ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــرون ــت ــك ــات إل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدم خ

تسوية وضع
لمشاريع الدواجن

طلب تسجيل مشروع قائم
وغير مرخص لمشاريع الدواجن

ــة ــ ــي ــ ــوان ــ ــي ــ ــح ــ ال الــــــــثــــــــروة  مـــــشـــــاريـــــع   

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://bit.ly/2VQyoBj
https://bit.ly/3iA3Zkc


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ــلــتــراخــيــص ــة ل ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــرون ــت ــك ــات إل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدم خ

طلب ترخيص إنشائي - جديد
لمشاريع البيوت المحمية

طلب ترخيص تشغيلي - جديد
لمشاريع البيوت المحمية

طلب تصريح مبدئي - جديد
لمشاريع تربية النحل وإنتاج العسل

طلب ترخيص تشغيلي - جديد
لمشاريع تربية النحل وإنتاج العسل

طلب ترخيص إنشائي - جديد
لمشاريع تربية النحل وإنتاج العسل

 مشاريع الثروة النباتية
زراعة الخضار في البيوت المحمية

الزراعة المائية إلنتاج الخضار

الزراعة المائية إلنتاج الورد

ترخيص مشروع تربية النحل وإنتاج العسل

ترخيص منحل فرد

تصريح نحال ) مزاولة مهنة (

طلب تصريح مبدئي - جديد
لمشاريع البيوت المحمية

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://bit.ly/3f2v11H
https://bit.ly/3grJjcs
https://bit.ly/38vRQIM
https://bit.ly/2YZvk7F
https://bit.ly/2ZCJfzH
https://bit.ly/2YZvk7F


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ــلــتــراخــيــص ــة ل ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــرون ــت ــك ــات إل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدم خ

طلب ترخيص إنشائي - حالي
لمشاريع البيوت المحمية

طلب ترخيص تشغيلي - حالي
لمشاريع البيوت المحمية

تصريح نحال
) مزاولة مهنة (

توسعة مشروع لمشاريع
تربية النحل وإنتاج العسل

طلب ترخيص إنشائي - حالي
لمشاريع تربية النحل وإنتاج العسل

طلب ترخيص تشغيلي - حالي
لمشاريع تربية النحل وإنتاج العسل

توسعة مشروع
لمشاريع البيوت المحمية

إلغاء مشروع
لمشاريع البيوت المحمية

الــــنــــبــــاتــــي الــــــقــــــطــــــاع  مــــــشــــــاريــــــع   

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://bit.ly/38uDhVD
https://bit.ly/2ZKYeIa
https://bit.ly/38t2r76
https://bit.ly/2Av9lft
https://bit.ly/2ZFPtPu
https://bit.ly/38u2T4T
https://bit.ly/3izska7
https://bit.ly/2Z1EUan


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ــلــتــراخــيــص ــة ل ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــرون ــت ــك ــات إل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدم خ

إلغاء مشروع لمشاريع تربية
النحل وإنتاج العسل

تصدير منتجات
لمشاريع البيوت المحمية

نقل موقع المنحل المتنقل
لمشاريع تربية النحل وإنتاج العسل

تجديد ترخيص
لمشاريع البيوت المحمية

تجديد ترخيص لمشاريع تربية
النحل وإنتاج العسل

الــــنــــبــــاتــــي الــــــقــــــطــــــاع  مــــــشــــــاريــــــع   

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://bit.ly/3gzrgkN
https://bit.ly/38uxpf2
https://bit.ly/3e4V0Ee
https://bit.ly/2Dfxnwh
https://bit.ly/3iwQWQy


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ــلــتــراخــيــص ــة ل ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــرون ــت ــك ــات إل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدم خ

طلب ترخيص تشغيلي - جديد
لمشاريع الثروة السمكية

طلب ترخيص تشغيلي - حالي
لمشاريع الثروة السمكية

طلب ترخيص إنشائي - جديد
لمشاريع الثروة السمكية

توسعة مشروع
لمشاريع الثروة السمكية

طلب ترخيص إنشائي - حالي
لمشاريع الثروة السمكية

طلب تصريح مبدئي - جديد
لمشاريع الثروة السمكية

 مشاريع الثروة السمكية
مشروع استزراع األحياء في المياه الداخلية

مشروع استزراع الربيان في المياه الداخلية

مشروع تربية أسماك الزينة في المياه الداخلية

مشروع استزراع الربيان في البحار

مشروع استزراع األحياء المائية في المياه البحرية

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://bit.ly/3f0lw2U
https://bit.ly/2Z0yfNt
https://bit.ly/2VQeAOe
https://bit.ly/2Z06FzP
https://bit.ly/2VNYULI
https://bit.ly/3e281yD


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ــلــتــراخــيــص ــة ل ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــرون ــت ــك ــات إل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدم خ

إلغاء مشروع
لمشاريع الثروة السمكية

تجديد ترخيص
لمشاريع الثروة السمكية

ــة ــيـ ــكـ ــمـ ــسـ الـ الــــــــثــــــــروة  ــع  ــ ــ ــاري ــ ــ ــش ــ ــ م  

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://bit.ly/31HtIBs
https://bit.ly/3gr0evI


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

النباتية الـــثـــروة  ــي  ف إلــكــتــرونــيــــــــة  خــدمـــــــــــات 

 طلب استيراد 
أسمدة ومخصبات زراعية

طلب استيــــــراد 
مبيـــدات زراعيــــــة

 طلب تصــــــدير 
بــــــذور وشتــــالت زراعية

طلــــب استيــــراد 
بــــــذور وشتالت زراعية

طلـــب تصديـــر 
أسمدة ومخصبات زراعية

طلب تصــــدير 
مبيـــــدات زراعيــــــــة

نظام يحتوي علـى العديد من الخدمات اإللكترونية                          

للمستفيدين ويهدف إلى استيـــراد أو تصــدير أو فسح 
إمكانية  مع  والشتالت  والبذور  والمبيدات  األسمدة 

استخراج سجل زراعي

الـــــــــمـــــــــطـــــــــور

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Service001.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Service003.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Service005.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Service002.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Service004.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Service006.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

النباتية الـــثـــروة  ــي  ف إلــكــتــرونــيــــــــة  خــدمـــــــــــات 

طلب فسح 
أسمدة ومخصبات زراعية

طلـــب فســـح 
مبيـــدات زراعيــــــة

تحــــديث
 سجــــل زراعــــــي

ــك ــدي ــرع ل ــ ــرب فـ ــ ــ ــارة أق ــ ــ ــكزيـ ــدي ــرع ل ــ ــرب فـ ــ ــ ــارة أق ــ ــ زيـ

طلــــب فســــح 
بــــذور وشتــــالت زراعية

تسجيـل 
موقـــــع زراعــــي

إلغــــــاء 
سجــــل زراعــــي

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Service007.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Service009.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Service008.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8a.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

العضـــــوي اإلنتـــــــاج  في  إلكترونيــــة  خدمـــــات 

نظــام يحتوي على العديد من الخدمات اإللكتــرونية                               

لدعم المزارع العضوية والتي مازالت قيد التحول العضوي 

العضوية   الزراعة  إلى  بالتحول  بالبدء  ترغب  التي  تلك  أو 

باإلضافة إلى خدمات دعم التوثيق ومنح الشعار.

تسجيل مدخالت 
اإلنتاج العضوي

خدمة تسجيل وترخيص 
جهة التوثيق

طلب خدمة اعتماد 
مفتش/ ممثل جهة التوثيق

منح شعار مدخالت
 اإلنتاج العضوي

خدمة تجديد ترخيص
 جهة التوثيق

طلب خدمة إلغاء ترخيص 
جهة التوثيق

أسمدة، محسنات تربة، مخصبات 
حيوية، مواد وقاية النبات

أسمدة، محسنات تربة، مخصبات 
حيوية، مواد وقاية النبات

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b6%d9%88%d9%8a--(-%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%af%d8%a9%d8%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%a9%d8%8c-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a9%d8%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa).aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b4%20%d9%85%d9%85%d8%ab%d9%84-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b6%d9%88%d9%8a--(-%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%af%d8%a9%d8%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%a9%d8%8c-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a9%d8%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa).aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b1%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

العضـــــوي اإلنتـــــــاج  في  إلكترونيــــة  خدمـــــات 

طلبات الراغبين بالتحول 
لإلنتاج العضوي

طلبات دعم توثيق المنتجات 
العضوية لمزارع عضوية

طلبات دعم 
المزارع العضوية

طلبات دعم المزارع 
تحت التحول العضوي

طلبات منح الشعار الوطني 
للمنتجات العضوية

طلبات دعم توثيق المنتجات 
العضوية لمزارع تحت التحول 

العضوي

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد
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https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b6%d9%88%d9%8a.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%b4%d8%a7%d8%b4%d8%a9-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b6%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%b9%d8%b6%d9%88%d9%8a.aspx
https://bit.ly/2Zzihc8
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b6%d9%88%d9%8a.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b6%d9%88%d9%8a%d8%a9.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b6%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b6%d9%88%d9%8a.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

السمكية الـــثـــروة  فــي  إلــكــتــرونــيــــــــة  خــدمـــــــــــات 

 طلــــب رخصــــة 
صيــــد عامــــل أجنبــــي

طلـــب رخصـــة 
عامــــــل صيـــد مؤقتـــة

نظــام يحتـــوي على العديد من الخدمات اإللكتــرونية

والمستثمرين  للصيادين  الصيد  رخص  إصدار  لطلبات 

رخص  إصــدار  وأيضًا  الطلبات  متابعة  من  ويمّكنهم 

القوارب

رخصة 
صيــــد راجـــــل

رخصة 
أبنــــاء الصيــــــــاديــــن

طلب إضافة 
محـــــرك لقــــارب

إستخراج 
سند بحري ورخصة عمل

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد
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https://bit.ly/2YYYLGY
https://bit.ly/31SGcGB
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d8%a9-%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d9%84.aspx
https://bit.ly/38tFmB8
https://cutt.ly/EoOTROE
https://bit.ly/2C7Vz33


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

السمكية ــروة  ــثـ الـ فـــي  إلــكــتــرونــيــــــــة  خــدمـــــــــــات 

رخصة 
صيد لنظام السعودة

خدمة 
شطب قارب

رخــصــــة 
حــــــرفي دائــــــم

رخصـــة 
عامـــل صيـــد سعـــودي

رخصـــة 
مستثمـــر

طلــــب 
رخصــــة صيـــــد موسميــــة

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد
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https://rb.gy/ekz1vn
https://bit.ly/3czyVyy
https://cutt.ly/AoOWtda
https://cutt.ly/foOWhtr
https://cutt.ly/AoOWYzM
https://cutt.ly/EoOWxJL


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

السمكية ــروة  ــثـ الـ فـــي  إلــكــتــرونــيــــــــة  خــدمـــــــــــات 

طلـــب 
نقـــل مـــرسى

نقـــل
 ملكـــية قـــارب

طلب تغيير 
المحرك الحالي لقارب

طلـــب 
استيـــراد قـــراقيـــر

طلـــب 
إنـــزال قراقـــيـــر

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد
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https://cutt.ly/8oOW98M
https://cutt.ly/MoOWMMA
https://rb.gy/yrd46d
https://cutt.ly/koOWSiS
https://cutt.ly/ioOWJj6


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

خدمـــــات إلكترونيــــة في القطــــــاع الزراعــــــي

رخصـــــة
 زراعة األعــــــــالف

رخصــــة 
زراعة قمــــــــح

خالل  من  الزراعية  الرخص  إصدار  يتيح  “سجل”  نظام 

الضوابط  لتطبيق  وذلك  للوزارة،  اإللكترونية  البوابة 

مما  و   ، الخضراء  األعالف  زراعة  إيقاف  لقرار  والشروط 

يمكن المزارعون الذين سجلوا في برنامج “سجل” من 

إصدار رخص األعالف او القمح بشكل مباشر و إلكتروني 

بدون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/11-9-2018-2.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/11-9-2018-2.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

الزراعـــــي لإلرشــــــاد  إلكتــرونــيــــــة  خدمـــــــــات 

موقع
 مرشدك الزراعي

إلى      الزراعي  بالقطاع  للوصـــول  الزراعـــة  وزارة  تسعـــى 

تعيشها  التـي  والرؤية  النهضــة  يواكب  عالي  مستـوى 

العلمي  المرشدين  بمستوى  ــاء  ــق واالرت المملكة 

المناطــق  كـــافة  في  المزارعيــن  لخدمــة  والعمــلي 

والمحافظات بالمملكة العربية السعودية.

إلى  ــزراعــي  ال مــرشــدك  تطبيق  ويــهــدف 

تقديم خدمات استشارية وإرشادية من 

خبراء ومرشدين زراعيين معتمدين عبر 

للصوت              ــي  ح وبــنــقــل  ــتــرنــت  اإلن تقنية 

والصورة مابين المزارع والخبير.

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://apps.apple.com/us/app/murshadik-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A/id1500889672
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rose76.murshadik&hl=ar


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

مستـــدامــة زراعـــيــة  ريفيـــة  تنميــة  لتحقيـــق 

يهدف برنامج التنمية الريفية المستدامة إلى تحسين 

صغار  معيشــة  مستــوى  لرفــع  الزراعي  الريفي  القطاع 

المزارعيــن واألســر الريفيــة وزيادة الكفاءة واإلنتاجية 

وتحسين نمــط الحيــاة واألمــن الغــذائي كمــا يعمــل    

بصفة  التركيز  مع  قطاعات  عدة  تنمية  على  البرنامج 

خاصــة علــى المناطــق الريفيــة الُمحــددة استنــاداً إلى        

الميزة النسبية للمناطق.

بــــــــوابــــــــة

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ريـــــــــــــــف

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://reef.gov.sa/#/landing-page


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

مستـــدامــة زراعـــيــة  ريفيـــة  تنميــة  لتحقيـــق 

هو مشروع يقوم ببناء قاعدة بيانات جيومكانية لكافة 
اي  يستهدف  حيث  المملكة  في  الزراعية  األنشطة 
جودة  لرفع  وذلــك  بالزراعة  متعلقة  أوحــيــازة  نشاط 
رؤية  مع  والمتواكبة  الــوزارة  تقدمها  التي  الخدمات 

المملكة 2030 . 
وانتهى  وتبوك  الجوف  بمنطقتي  حصر  برنامج  انطلق 
بمنطقة  العمل  جاري  حاليًا  و  المنطقتين  حصر  من 
الرياض ومن ثم سوف تستكمل باقي مناطق المملكة 

حسب الجدول المعد لذلك

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق



ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة

صغار  دعم  برنامج 
ــة ــي ــاش ــم ــي ال ــربـ مـ

طلب ترقيم األبل

منصة أنعام بلس

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس



ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

الحيـــوانـــيـــة الثـــروة  في  إلكترونيـــــة  خدمـــات 

منصــة تحتــوي على العديد من الخدمات اإللكتــرونية

للمستفيـدين تهــدف إلى تقديم خدمــات في الثــــروة 

الحيوانية والخدمات البيطرية العامة .

بـــلـــــــــــس

طلب سحب 
عينات من الحيوانات

طلب التسجيل 
في قائمة االنتظار

طلب موعد
 لزيارة العيادة البيطرية

طلب 
موعد تحصين

طلب تفعيل البطاقة 
الصحية البيطرية

طلب نقل
 البطاقة الصحية البيطرية

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/3-1-10.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/3-1-7.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/3-1-12.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/3-1-11.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/3-1-8.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/3-1-13.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

الحيـــوانـــيـــة الثـــروة  في  إلكترونيـــــة  خدمـــات 

بـــلـــــــــــس

زيارة 
طبيب بيطري

شهادة 
صحية بيطرية

طلب إذن استيراد 
بيض تفقيس\صيصان

طلب إذن 
استيراد مواشي

طلب إصدار 
البطاقة الصحية البيطرية

إذن استيراد
 سائل منوي

إذن استيراد 
نحل و ملكات نحل

إذن استيراد 
صقور أو حباري

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9_%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%a8%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d9%8a.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/3-1-2.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/3-1-3.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/3-1-6.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af_%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84_%d9%85%d9%86%d9%88%d9%8a.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af_%d9%86%d8%ad%d9%84.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d9%82%d9%88%d8%b1_%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

الحيـــوانـــيـــة الثـــروة  في  إلكترونيـــــة  خدمـــات 

إذن استيراد 
ألغراض علمية و بحثية

إذن استيراد 
المنتجات الحيوانية

بـــلـــــــــــس

طلب شهــادة 
تعـــداد ماشــيـــة

طلــب إذن استيــــراد
األرانب و القـوارض

إذن استيراد 
خيول)دائم(

إذن استيراد
 سائل منوي للخيل

طلب إذن
 استيراد طيور حية

إذن استيراد
 المخلفات الحيوانية

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%a5%d8%b0%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%84%d8%a3%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d9%8a%d9%87.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%a5%d8%b0%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/1-1-18.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/3-1--1.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%a5%d8%b0%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%8a%d9%88%d9%84.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%a5%d8%b0%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d9%86%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ae%d9%8a%d9%84.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/4-1.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af_%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

الحيـــوانـــيـــة الثـــروة  في  إلكترونيـــــة  خدمـــات 

بـــلـــــــــــس

طلب إذن 
استيراد حيوانات أليفة

إذن استيراد 
اجهزة بيطرية

إذن استيراد 
ادوات لألستخدام الحيواني

إذن استيراد 
مشخصات بيطرية

إذن استيراد 
مستحضرات بيطرية

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/eservice314.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af_%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9_%d8%a8%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa_%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%a5%d8%b0%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%a5%d8%b0%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

الحيـــوانـــيـــة الثـــروة  في  إلكترونيـــــة  خدمـــات 

برنامج دعم 
صغار مربي الماشية

برنامج دعم صغار مربي الماشية

برنامج دعم صغار مربي الماشية هو أحد برامج التنمية 
الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج اإلعانات 
الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية 
المملكة 2030 ، حيث يهدف لتعظيم االستفادة من 

دعم الغذاء من خالل توجيه الدعم لمستحقيه.

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%b5%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d8%a9.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

الحيـــوانـــيـــة الثـــروة  في  إلكترونيـــــة  خدمـــات 

طلب
 ترقيم اإلبل

إنشاء سجل خاص لكل رأس من اإلبل يحتوي على جميع بياناته 
وبيانات المالك، وتوفير معلومات مفصلة ودقيقة عن أعداد اإلبل 
وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، وأيضا تحسين صحة اإلبل 
من خالل السيطرة على تفشي األمراض، والمحافظة على الصحة 
العامة عبر السيطرة على األمراض المشتركة، والتحسين الوراثي 
والكفاءة اإلنتاجية مع إعطاء اإلبل صفة مميزة ثابتة يمكن التعرف 

عليها بواسطتها.

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%aa%d8%b1%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d9%84.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

قـــــــطـــــــاع الـــــمـــــيـــــاه

ــات  ــان ــي مــــبــــادرة ب
األشـــــــــــــيـــــــــــــاب

كشف التسربات

حفر اآلبار

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس



ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

الميــــــاه قــطـــــاع  فــــي  إلكترونيـــــــة   خدمـــــات 

طلب إصدار رخصة مزاولة نشاط 
مقاولين حفر اآلبار اليدوية

طلب تجديد رخصة مزاولة 
نشاط مقاولين حفر اآلبار 

االنبوبية

طلب تجديد رخصة مزاولة نشاط 
مقاولين حفر اآلبار اليدوية

طلب تحديث بيانات طلب رخصة 
مزاولة نشاط مقاولين حفر اآلبار 

اليدوية

حفـــــــر 
اآلبــــــــــار

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

نظام يختص بتقديم خدمات مرتبطة بحفر اآلبار  ومن يزاول مهنة 
حفر اآلبار

طلب تحديث بيانات طلب 
رخصة حفر بئر

طلب 
تجديد رخصة حفر بئر

طلب 
رخصة حفر بئر

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

طلب إصدار رخصة مزاولة نشاط 
مقاولين حفر اآلبار االنبوبية

https://bit.ly/3dZobJ3
https://rb.gy/d3aevp
https://bit.ly/38u9RHc
https://bit.ly/2Z2batX
https://rb.gy/lucxeq
https://rb.gy/qh2vqo
https://bit.ly/2ZFbfmv
https://bit.ly/2ZzeWd6


اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

الميــــــاه قــطـــــاع  فــــي  إلكترونيـــــــة   خدمـــــات 

حفـــــــر 
اآلبــــــــــار

طلب بدل تالف رخصة مزاولة 
نشاط مقاولين حفر اآلبار 

اليدوية

طلب الغاء رخصة مزاولة 
نشاط مقاولين حفر اآلبار 

االنبوبية

طلب الغاء رخصة مزاولة 
نشاط مقاولين حفر اآلبار 

اليدوية

طلب اضافة او الغاء معدات او تغيير 
إسم الشركة لرخصة مزاولة نشاط 
مقاولين حفر اآلبار األنبوبية او اليدوية

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

طلب تحديث بيانات  طلب رخصة 
مزاولة نشاط مقاولين حفر اآلبار 

االنبوبية

طلب بدل فاقد رخصة مزاولة 
نشاط مقاولين حفر اآلبار 

االنبوبية

طلب بدل فاقد رخصة مزاولة 
نشاط مقاولين حفر اآلبار 

اليدوية

طلب بدل تالف رخصة مزاولة 
نشاط مقاولين حفر اآلبار 

االنبوبية

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

https://bit.ly/31NPPpH
https://bit.ly/3iC4ASq
https://bit.ly/3eYKsb4
https://bit.ly/2NVXfPN
https://bit.ly/2NVX2Mv
https://bit.ly/2ZFvMr0
https://bit.ly/2ZKl7vj
https://bit.ly/2ZJcXD5


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

كشـــــف
 التســـــربـــــات

نظام يتيح اعتماد الشركات في مجال كشف تسريبات 
المياه

الميــــــاه قــطـــــاع  فــــي  إلكترونيـــــــة   خدمـــــات 

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

مبادرة 
بيانات األشياب

ــيــانــات ومــعــلــومــات األشـــيـــاب )الــمــنــاهــل(                                           لــجــمــع ب
الصالحة وغير الصالحة للشرب

الميــــــاه قــطـــــاع  فــــي  إلكترونيـــــــة   خدمـــــات 

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ ــاهالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةق

ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9%20%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%a8.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ــة ــ ــئ ــ ــي ــ ــب ــ قـــــــطـــــــاع ال

نظام تشجير

بلـــــــــــــغ

ــي  ــت ــئ ــي أحــــمــــي ب

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس



ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

تــــــــشــــــــجــــــــيــــــــر

في  البيئية  الجهود  لدعم  أشجار  طلب  تتيح  خدمة 
الغطاء النبــاتي والمشاركة في حمــالت التشجير، كما 
المــــالي لصنــــدوق  الدعــــم  يتيــح امكــانيــة تقديــــم 

الغطاء النباتي

البيئـــة قطـــاع  فـــي  إلكترونيــــــــة  خدمـــــــــات 

طلبـــات

التشجـير

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــاه ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ ق

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b4%d8%ac%d9%8a%d8%b1.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

البيئـــة قطـــاع  فـــي  إلكترونيــــــــة  خدمـــــــــات 

بالغات
 سوسة النخيل 

بالغات
 الجـــــــــراد 

بالغات
 اآلبار المكشوفة 

خدمة إلكترونية تعمل على إستقبـــال بالغــات البيئــة 
ومعالجتها وإشعار مقدم البالغ بتفاصيل المعالجة

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــاه ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ ق

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%a8%d9%84%d8%ba.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%a8%d9%84%d8%ba.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/%d8%a8%d9%84%d8%ba.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

تطبيق إلكتروني يهدف إلى رصد المخالفات و البالغات
المتعلقة في البيئة وإرسالها بشكل مباشر وموثق الى
الوزارة حتى يتم أخذ اإلجراء الالزم حيالها بالتعاون مع

الجهات المعنية

البيئـــة قطـــاع  فـــي  إلكترونيــــــــة  خدمـــــــــات 

ــي بــيــئــتــي ــ ــم ــ أح

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ــة ــ ــزراع ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــاه ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ ق



ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ــة ــاح ــس ــم األراضـــــــي وال

ــة أراضــــــي ــصـ ــنـ مـ

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس



اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

منصة تسمح لألفراد والشركات والجهات الحكومية 
المسجلة في منصة من تقديم طلبات تأجير أرض بور 
بغرض االستثمار أو تأجر ارض بور بمخطط معتمد أو 
كمرفق  تخصيص  أو  التوسعة  لغرض  بور  ارض  تأجير 

حكومي 

خـــدمـــات إلــكــتــرونــيــة لــتــأجــيــر األراضـــــي الــبــور

تأجير أرض بور بغرض 
توسعة مشروع

 تأجير أرض بور بغرض 
االستثمار

 تخصيص أرض كمرفق 
حكومي

 تأجير ارض بور بمخطط 
معتمد

ــة ــ ــزراع ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــاه ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ ق

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Land_Leasing.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Land_investment.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Land_allocation.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Land_approved.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

اإلستعالميـــة  الخدمـات 
الـــــــمـــــــشـــــــتـــــــركـــــــة

استعالم عن إنتاج 
المملــكــــة من الميــاه

استعالم عن نشرات 
السدود واألمطار

التحقق من خطابات 
التعريف

إستعالم عن 
المواقـــع الزراعيــة

إستعالم عن
 المدخــــالت العضــــوية

استعالم عن المعامالت

رخص حفر اآلبار

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس



ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

ــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــرون ــت ــك ــالم إل ــ ــع ــ ــت ــ ــات إس ــــ ــــ ــــ ــدمـ خـ

استعالم عن طلبات إصدار رخصة 
مزاولة نشاط مقاولين حفر اآلبار 

األنبوبية )قبل إصدار الرخصة(

استعالم عن طلبات إصدار رخصة 
مزاولة نشاط مقاولين حفر اآلبار 

اليدوية )قبل إصدار الرخصة(

حفـــــــر 
اآلبــــــــــار

إستعالم عن طلبات رخصة 
حفر البئر

استعالم عن طلبات إصدار رخصة 
مزاولة نشاط مقاولين حفر اآلبار 

األنبوبية )بعد إصدار الرخصة(

استعالم عن طلبات إصدار رخصة 
مزاولة نشاط مقاولين حفر اآلبار 

اليدوية )بعد إصدار الرخصة(

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

ــة ــ ــزراع ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــاه ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ ق

ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Service041.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Service042.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Service023.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Service035.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/Service040.aspx


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

ــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــرون ــت ــك ــالم إل ــ ــع ــ ــت ــ ــات إس ــــ ــــ ــــ ــدمـ خـ

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

استعالم عن
 المعـــــامــــــالت

استعالم عن
 إنتاج المملكة من المياه

استعالم عن
 نشرات السدود واألمطار

استعالم عن 
المواقـــع الزراعيــة

التحقق من
 خطــــابات التعــــريف

استعالم عن
 المدخــــالت العضــــوية

زوار الممـلكـــةقطاع األعمالقطاع الحكومــة الـــجـــمـــعـــيـــات األفـــــــــــراد

من خالل تطبيق الوزارة الموحدمن خالل تطبيق الوزارة الموحد

ــة ــ ــزراع ــ الخدمات االستعالميةاألراضي والمساحةقــــطــــاع الــبــيــئــةالـثــروة الحيـوانيـــةقـــطـــاع ال ــاه ــيـ ــاع الـــمـ ــ ــط ــ ق

ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

https://app.mewa.gov.sa/MoImos/QueryApp.aspx
https://cutt.ly/HoORty5
https://cutt.ly/hoORatJ
https://webservices.mewa.gov.sa/Neweb/SInq.aspx
https://itunes.apple.com/us/app/.....-......-.......-......../id1403130251?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/.....-......-.......-......../id1403130251?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mewa.mowecitizens
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mewa.mowecitizens


ــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــ دلـــيـــل ال

اضغط هنا للعودة إلى الفهرس

WWW.MEWA.GOV.SA


